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  ۱۹-۳۰: ۱۳۹۰ سال / ۱شماره  / ۴۷جلد   /هاي گياهي بيماري

۱۹  

  
 

   از ييها  کلزا با جدايهاهي عامل ساق سPhoma lingamكنترل بيولوژيك
  *  Bacillus subtilis وکودرمايتر

  
BIOLOGICAL CONTROL OF Phoma lingam, THE CAUSAL AGENT 

OF RAPESEED BLACKLEG, BY Trichoderma AND Bacillus subtilis 
ISOLATES  

 
 
 

 

  ۱ محمد ساالري و ۲ همايون افشاري آزاد ،۱ امير صابريان، **۱ كه ناصر پنجه
  )۲۷/۱۱/۱۳۸۹ :رشيخ پذي؛  تار ۳۱/۶/۱۳۸۸: افتيخ دريتار(

 
  دهيچك
 و ي قـارچ يزايماري از عوامل بيادي تعداد زيعي از عوامل کنترل کننده طبBacillus subtilis وspp. Trichoderma يها هي از جداياريبس

 آلوده و سالم، و عامـل سـاق   ياهان کلزايزوسفر گي از خاک رBacillus subtilis و Trichoderma يها هيجدا. باشند ياهان مي گييايباکتر
 يستي آنتاگونآثار يبررس.  شدي جداسازيمارين بي آلوده به اياهان کلزايزوسفر گي آلوده و خاک ري مختلف کلزاهايها اه کلزا از قسمتيس
ـ  آنتاگونيها هي جداتأثير يا  گلخانهيها شيدر آزما. صورت گرفت(Dual culture) با استفاده از روش کشت متقابل  ها هيجدان يا ست در ي

ــاريکنتــرل ب ــه دو روش تيم ــزا و تي ب ــذر کل ــداممــار يمــار ب ــا ان ــوايه ــزا بررســيي ه ــوع .  شــدي کل ــ جدا۲۰در مجم ــارچي   ه از ق
 Phoma lingam ،۱۵ه ازي جدا۱۷کودرما و يه از تري جداB. subtilisـ  باکتريها هيجدا. ديگرد ي جداساز ، BE3 ،B31 ،B66 ،B67 يياي

B68  ،B69   و B70  ييکودرماي تر يها  هي و جدا Tr.2901  ،Tr.2903  ،Tr.2904  ،Tr.2910و Tr.2913ـ  خـواص آنتاگون يارا د  ي رويستي
ـ مار بـذر کلـزا، جدا    ي نشان داد که در روش ت      يا   گلخانه يها شيج آزما ينتا. گر بودند   ماريب ـ  باکتريهـا  هي ـ و جدا، B67 وB70 يياي  يهـا  هي
 کلـزا بـا   يي هوايها انداممار يدر ت.  را کاهش دادنديماري درصد ب۶/۵۶ و ۶/۱۶، ۸۰، ۳/۴۳ب ي به ترتTr.2901  وTr.2910 ييکودرمايتر
 يرماي درصد ب۶/۷۶ و ۶۰ب ي به ترتTr.2901  وTr.2910 يها هين روش جدايبا ا.  نشدديده يماريچ گونه کاهش بي هيياي باکتريها هيجدا

   .ديمشخص نگردکودرما يتر گونه. ص داده شدندي تشخB. subtilisاز گونه B67  وB70 يياي باکتريها هيجدا. را کاهش دادند
  
  

  يي هوايها انداممار يمار بذر، تيزوسفر، تير، ستيعوامل آنتاگون، يستي آنتاگونآثار : يدي كل يها واژه
  
  
  

  

  رنده دوم، ارائه شده به دانشكده كشاورزي، دانشگاه زابلنگا ارشد يکارشناس نامه انيپا از يبخش :*
  naserpanjekeh@gmail.com :يكي مسئول مكاتبات، پست الكترون:**
  ، دانشگاه زابليدانشکده کشاورزشناسي گياهي،  استاديار، دانشجوي سابق كارشناسي ارشد و استاديار بيماري. ١
  شور، تهرانپزشكي ك  گياهسسه تحقيقاتؤمعضو هيئت علمي . ۲
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  مقدمه
از جمله گياهان دانه L.   Brassica napusيبا نام علمكلزا 

حاضر در بـسياري از كـشورهاي        حال روغني است كه در   
 از عوامـل  يکي (West et al. 2001).شود  جهان كشت مي

 محــدود کننــده کــشت کلــزا مخــصوصاً در منــاطق ياصـل 
باشـد کـه توسـط     ياه کلـزا مـ    ي سـاق سـ    يمـار يمرطوب، ب 

 در ،شـود  مـي جـاد  ي ا Phoma lingam (Tod & Fr.)ارچقـ 
 مساعد  يماري رشد عامل ب   ي برا يطيط مح يکه شرا  يصورت

 .(EPPO 2005)رسد  ي هم م%۹۰ به يماريباشد خسارت ب
ــا ــارين بيـ ــتان از يمـ ــاي اسـ ــل،هـ ــتان  اردبيـ   ، خوزسـ

  قزوين، گلستان، گيالن و مازنـدران گـزارش شـده اسـت،            
  آن مـــشخص نيـــستامـــا ميـــزان خـــسارت ناشـــي از 

)Azad et al. 2008 .(Afshari  ــر ــالوه ب ــا روش ع ي ه
نژادي كه براي مديريت ايـن بيمـاري اعمـال           زراعي و به    به
 از  ،در قالب مـديريت تلفيقـي      ،شوند، مبارزه بيولوژيك    مي

اسـتفاده از عوامـل   . ي مناسب ايـن بيمـاري اسـت   ها  روش
كنترل بيولوژيك به خصوص عوامـل باكتريـايي و قـارچي           

 Phoma lingamزمينه مناسـبي را بـراي مبـارزه بـا قـارچ      
ــت  ــراهم آورده اســ ــجدا. فــ ــا هيــ ــاکترييهــ   ي از بــ

 Bacillus subtilis تـأثير هاي ضد قارچي  با توليد پروتئين 
 در محيط كشت ياهي گي گرها يماريبازدارندگي بر رشد ب   

 بــــاكتري PKB1 جدايــــه (Li et al. 2009).دارد 
Paenibacillus polymyxaادر است با توليد پپتيـد ضـد    ق

 را در محـيط كـشت و نيـز روي    P. lingamقـارچ، رشـد   
ــرگ ــا ب ــاقهه ــد   ، س ــاهش ده ــزا ك ــاي كل ــش و بقاي   ، كل

(Kharbanda et al. 1999; Beatty & Jensen  2002).   
 ين قدرت بازدارنـدگ   ييق، تع ين تحق ي ا يهدف از اجرا    
 در P. lingamکودرما از رشد ي و ترB. subtilis يها هيجدا
  .شگاه و گلخانه بوديآزما

  

   بررسي يها روش
  Phoma lingamجداسازي 

 هـاي    بوتـه ۱۳۸۸ و بهـار  ۱۳۸۷ز يي پـا  يهـا   در طول فـصل   
برگـي و    لكـه ماننـد  داراي عالئم تيپيك سـاق سـياه       يکلزا

ــه از مــزارع كــشت  ــاطق مازنــدران، آنشــانكر طوق  در من
. ل شدندآوري و به آزمايشگاه منتق خوزستان و قزوين جمع 

ان ير جر يي آلوده ز  ها  اندامدر آزمايشگاه پس از شستشوي      
ـ مال   هــاي آلـوده بـه قطعـات كوچــك     ر آب، بخـش يم شـ ي
متري تقسيم شده و اين قطعات بـا هيپوكلريـت             سانتي کي

ـ ها به مـدت    بسته به ضخامت بافت  %۲سديم    سـه  تـا  کي
هـا را بـا آب       سپس نمونـه  . دندشدقيقه ضدعفوني سطحي    

ــس از خــشك   ونمقطــر ســتر   ســه بــار شستــشو داده و پ
   در تـــشتک ونكـــردن آنهـــا روي كاغـــذ صـــافي ســـتر

ــري  ــهپتـ ــانتينـ ــشت   سـ ــيط كـ ــوي محـ ــري محتـ   متـ
)(PDA Potato Dextrose Agarــرار داده ــاي و  ق   در دم

 oC۲۵  هاي قارچي     پرگنه روز از    ۲-۳پس از   .  انکوبه شدند
بر ) Hyphal tip( روش كشت نوك هيف  به دست آمده، به

. سـازي صـورت گرفـت       خـالص  PDA محيط كشت    روي
 مطالعـات بعـدي در يخچـال در    بـراي  خـالص    يها طيمح

  . نگهداري گرديدندoC۴  دماي
  

  زايي بيماريهاي  آزمون
هاي قارچ عامل بيمـاري    جدايهزايي بيماريبه منظور اثبات  
هـاي زيـر       آزمـون    بـاال  زايـي   بيمارياي با     و انتخاب جدايه  
  :صورت گرفت

 گنـدم آلـوده بـه       يها ها با دانه    کردن گياهچه  ه آلود )الف
  فوما

هـاي محتـوي     در ارلنP. lingamدر اين روش ابتدا قارچ 
در گلخانـه،    روز   ۱۴پـس از    .  كشت داده شد   سترونگندم  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ...  کلزا بااهي عامل ساق سPhoma lingamكنترل بيولوژيك: کارانكه و هم پنجه

۲۱  

 حاوي   هر گلدان   در فوما آلوده به      عدد دانه گندم   ۱۰تعداد  
 متـر  ي سـانت ۳ يبي با فاصله تقر   پراکنده طور به   ونماسه ستر 

بعد از يك هفته كه ميـسليوم قـارچ از روي           . فرو برده شد  
 کنـار دانه گندم به فضاي اطراف در ماسه پيشروي كرد، در       

 درمار شاهد،   يدر ت . هر دانه گندم، يك بذر كلزا کشت شد       
سـترون     عدد دانه گنـدم    ۱۰ ون حاوي ماسه ستر    هر گلدان 

  بـا  پراکنـده طـور  بـه  P. lingam نشده به قارچ آلوده  يول
 هر دانه   کناردر   و    فرو برده شد    متر ي سانت ۳ يبيفاصله تقر 

چهار هفتـه بعـد از كـشت     .گندم، يك بذر كلزا کشت شد    
  سـالم و آلـوده بـر     يهـا   اهچهي از تعداد گ   يادداشت بردار ي

صـورت  ) McGee (1977 يمـک گـ    يا درجه چهار   يمبنا
  .ر بوديشرح زه  بيدرجات آلودگ. گرفت

   آلـوده،  هـا   درصـد گياهچـه    ۱۰ا   ت صفر كم،   زايي  بيماري: ۱
هـا آلـوده،     درصد گياهچه۵۰ تا ۱۱ متوسط، زايي  بيماري: ۲
  هـا آلـوده و      درصد گياهچـه   ۹۰ تا   ۵۱ زياد،   زايي  بيماري: ۳
هـا    درصـد گياهچـه    ۱۰۰ تا   ۹۱ خيلي زياد،    زايي  بيماري: ۴

  .آلوده
 از قـارچ را كـه درصـد آلـودگي       ييها  در نهايت جدايه    

ــشتري را در مقايــس ــه بي ــا شــاهد و ديگــر جداي ــا از  ه ب   ه
 باال انتخاب زايي بيماريخود نشان دادند به عنوان جدايه با 

  .دش
  
  فوما آلوده کردن برگ جدا شده با ميسليوم )ب

 Starzycki (1993کا ي و استارزيکي استارزبر اساس روش

& Starzycka ( ــدا ــرگابت ــا ب ــارم  ه ــوم و چه ي دوم، س
 برگي جدا نموده و در      چهارهاي كلزا را در مرحله        گياهچه

هاي پتري كه هر يـك حـاوي مقـدار            آزمايشگاه در تشتك  
 هـر   يبـرا .  بودند، قرار داده شـدند     سترونكمي آب مقطر    

سـپس از هـر   .  قارچ چهار تکرار در نظر گرفته شـد      هيجدا
 يرو ميـسليومي  گـرده هاي قارچ فومـا يـك         يك از جدايه  

PDA    طور جداگانـه در   همتر را جدا كرده و ب  ميلي۷به قطر
مـار  يدر ت. اني قـرار داده شـد  يـ وسط برگ روي رگبـرگ م    

 رگبرگ ي روPDAط  ي از مح  يمتر  ميلي ۷ گردهک  يشاهد،  
 روي ميز آزمايـشگاه     ي پتر يها  تشتك.  قرار داده شد   يانيم

 به طـور روزانـه     ها  برگ و عالئم ايجاد شده روي       قرار داده 
جـاد كلـروز و    اي ماننديماري بيها  بررسي و عالئم و نشانه    

هاي نكروز ايجـاد شـده روي بـرگ،           نكروز برگ، قطر لكه   
هاي نكروزه ثبت      در متن لكه   وميتوليد يا عدم توليد پيكنيد    

ها با اسـتفاده از        جدايه زايي  بيماري و در نهايت قدرت      شد
ـ  )۱۹۹۳ (کاي و اسـتارز   يکياستارز يا  معيار چهار شماره   ه  ب

  . شد ارزيابي ريشرح ز
، عدم توليـد لكـه نكـروز روي         زايي  يماريبفاقد قدرت   : ۰

  .برگ
هاي نكروز با ميانگين قطـر         كم، لكه  زايي  بيماريقدرت  : ۱

  . بودوميجاد شد و فاقد پيكنيديمتر ا  ميلي۱۰كمتر از 
هاي نكروز بـا ميـانگين      متوسط، لكه  زايي  بيماريقدرت  : ۲

 وميجاد شد و حـداقل يـك پيكنيـد      يمتر ا    ميلي ۱۰-۱۲قطر  
  .وجود داشت

هاي نكروز با ميانگين قطر        زياد، لكه  زايي  بيماريقدرت  : ۳
 وميجاد شـد و بـيش از يـك پيكنيـد    يمتر ا  ميلي۱۲بيش از  

  .وجود داشت
  
  فوما ي آلوده کردن برگ جدا شده با اسپورها)ج
هـر  . ه قارچ چهار تکرار در نظر گرفتـه شـد      ي هر جدا  يبرا

 ي برگـ  دوم تا چهارم کلزا در مرحله چهـار      يها  برگتکرار  
ـ  مرطـوب در  ون ستري کاغذ صاف يبود که رو   ک تـشتک  ي

 روزه ۱۰ تــا ۷هــاي  ابتــدا از كــشت.  قــرارداده شــديپتــر
هاي مختلف قـارچ فومـا، سوسپانـسيون اسـپور بـه              جدايه

/. ۵مقـدار  . ليتـر تهيـه گرديـد    در ميلـي   اسـپور ۱۰۶غلظت 
هـر  سوسپانسيون حاصـل بـا اسـپورپاش روي          از   ليتر  ميلي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ۱۹-۳۰: ۱۳۹۰ سال / ۱شماره  / ۴۷جلد   /هاي گياهي بيماري

۲۲  

مار شاهد، هر برگ يدر ت.  گرديديلزا اسپربرگ جدا شده ك
 ياسـپر  آب مقطـر سـترون    ليتـر   ميلي ۵/۰جدا شده کلزا با     

 روزانه بررسي شد و ها برگ عالئم ايجاد شده روي     .گرديد
 با ثبـت عالئـم كلـروز، توليـد          زايي  بيماريارزيابي قدرت   

 و نكروز رگبرگ و با توجه به معيار زير صورت        وميپيكنيد
ــم  (Alabouvette et al.1974)گرفــت  ــم و يانگي ن عالئ

 بـه عنـوان   يک تشتک پتر ي سه برگ موجود در      يها  نشانه
  .ک تکرار در نظر گرفته شدي
 ،ومي، عدم توليد عالئم و پيكنيد     زايي  بيماريفاقد قدرت   : ۱
 ،ومي كم، ايجاد عالئم و فاقد پيكنيـد       زايي  بيماريقدرت   :۲
ـ ي و تـشک  متوسط، ايجاد عالئـم   زايي  بيماريقدرت  : ۳ ه ل ب

ــر از يــك پيكنيــد     ــط كمت ــور متوس ــدرت : ۴ و وميط ق
 زياد، ايجـاد عالئـم و ميـانگين بيـشتر از يـك      زايي  بيماري
   .وميپيكنيد

اي از    هاي فـوق در نهايـت جدايـه        پس از انجام آزمون     
 زايـي  بيمـاري كه با هر سه روش قـدرت   P. lingamقارچ 

 انتخـاب و    بااليي از خود بروز داد، به عنوان جدايـه برتـر          
 بعدي در شـرايط آزمايـشگاه و گلخانـه          يها براي آزمايش 

     .شداستفاده 
  

  هاي آنتاگونيست ها و باكتري جداسازي قارچ
 از ناحيـه ريزوسـفر   B. subtilisکودرمـا و  ي تريهـا  هيجدا
 يهـا   شهرسـتان يهاي سالم و آلوده كلزا از مزارع کلزا     بوته
جداسـازي  . شـدند  بار، دزفـول و قـزوين جداسـازي       يجو
ن يبه ا. صورت گرفت) Herr (1959 هر ها به روش   يباکتر

ـ        ۱۰مقدار  نحو که     ۵۰همـراه  ه  گرم از هـر نمونـه خـاك ب
ـ  ســترونليتـر آب مقطـر    ميلـي  از . هـم زده شــد ه  خـوب ب

از هـر   .  تهيه شـد   ۱۰-۶  تا سوسپانسيون حاصل سري رقت   
 نـه هـاي پتـري      ليتـر بـه تـشتك        ميلـي  کيها   كدام از رقت  

 ۱۹سـپس بـه هـر تـشتك         .  ريخته شد  سترون متري  سانتي

بعـد از  . دشاضافه  سترون  King,s Bليتر محيط كشت ميلي
  هـا بـه انكوبـاتور بـا دمـاي           تـشتک انعقاد محـيط كـشت،      

 oC۱  ±۲۵  ساعت، سوسپانـسيون    ۲۴پس از   .  منتقل شدند 
ليتـر   اسـپور در ميلـي   ۱۰۶ با غلظت P. lingamاسپور قارچ 

هـا    تـشتک  و ده شـد  يپاشـ ت  با اسپورپاش روي محيط كش    
 ۴۸هـا بعـد از     تـشتک .  در انكوبـاتور قـرار گرفتنـد      مجدداً

. ساعت جهـت مـشاهده اثـر آنتاگونيـستي بررسـي شـدند          
اطـراف آنهـا ديـده       هايي كـه هالـه بازدارنـدگي در         باكتري

نظر گرفته شدند و با دقت  شد، به عنوان آنتاگونيست در مي
. ال داده شدند انتقNAتوسط سوزن كشت به محيط كشت      

سـازي    پس از انكوباسيون مجدد، به منظور خالص      دو روز   
 انتقال داده و NAهاي   آنها را به محيطپرگنهها، تك  باكتري

+ oC ۴ ي بعــدي در يخچــال در دمــايهــا بــراي آزمــايش
  . نگهداري شدند

 خاک به   يها  کودرما از نمونه  ي تر يها هيسازي جدا   جدا  
 گـرم   ۲۰مقدار  . گرفتصورت  ) Davet (1979 داوه   روش

 به حالت تعليق    سترونليتر آب مقطر      ميلي ۵۰۰از خاك در    
بـه  . دست آيد ه  نواختي ب  در آورده شد تا سوسپانسيون يك     

 گرم اسيد سيتريك براي جلوگيري از       ۱سوسپانسيون فوق   
بـراي  ) مايع ظرفـشويي  (ها و يك قطره مويان       رشد باكتري 

تـر از  يل يلـ يدو م . معلق کردن اسپورهاي قارچ اضافه گرديد     
خته و سپس   يرتشتك پتري   هر   را در سوسپانسيون حاصل   

 آن  يکـه دمـا    سـترون % ۲ آگـار    - آب طي محـ  ليتر   ميلي ۲۰
پس از انعقـاد آگـار از هـر    . اضافه شد بود، oC ۴۵ حدود 
پنبـه    متـر بـا چـوب         سـانتي ۱هـايي بـه قطـر          گـرده تشتك  
  داوهكـن تهيـه و در وسـط محـيط كـشت انتخـابي          سوراخ
Davet تـر از   ي ل ۱ه  يـ  ته ي بـرا  .قرار داده شد  طور وارونه   ه  ب

م يد کلسي گرم کلر۱م، يترات کلسي گرم ن۱ط مقدار ين محيا
م، يتـرات پتاسـ   يگـرم ن   يلـ ي م ۲۵۰،  (CaCl2.2H2O)دو آبه   
م هفــــت آبــــه يزيــــگــــرم ســــولفات من يلــــي م۲۵۰
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(MgSO4.7H2O)  ،۱۲۵دروژن يـ  هيگـرم فـسفات د   يلي م
ک جامـد  يتريد سي اسگرم  ميلي ۵۰  گرم ساکاروز،  ۲م،  يپتاس

 يتر آب مقطر حل کرده و در دماي ل۱ گرم آگار را در ۲۵و 
oC ۱۲۱ آن ي که دمايزمان. دشقه اتوکالو ي دق۱۵ به مدت 

 رسانده و مقـدار  ۵/۴را به   آنpHد، ي رسoC ۴۵ به حدود 
ل يـ  آل ليتـر   ميلـي  ۵/۰ن،  يسي سولفات استرپتوما  گرم  ميلي ۳۰

روش . ن به آن اضـافه شـد      ينکلوزي و گرم ميلي ۵/۲الکل و   
 قارچ بود، با يمار شاهد مشابه روش جداسازي تيساز آماده

ون خـاک از آب  ي سوسپانسيجاه نجا بين تفاوت که در ا يا
 سـاعت در  ۴۸ها به مدت   تشتك. دشمقطر سترون استفاده    

 قـارچ بـه خـوبي        دند تا ميـسليوم   ش نگهداري   oC ۲۵دماي
در معرض نور فلورسـنت قـرار       ها      سپس تشتك . رشد كند 

بـه  هـاي     ها تشكيل شوند آنگاه قـارچ       داده شدند تا كنيدي   
) Hyphal tip( آمـــده بـــه روش نـــوك ريـــسه دســـت
  .شدسازي  خالص

  
   عوامل آنتاگونيست در آزمايشگاهآثاربررسي 

ـ  جداي آنتاگونيـست آثار ي بررسيبرا  از B. subtilis يهـا  هي
و ) PDA ،Soil Extract Agar) SEA يهـا  ط کـشت يمحـ 

Nutrient Agar) NA (ــه روش ــکائيم بـ ــسونيـ   ل و نلـ
1972) (Michael & Nelsonــار ي بررســـي و بـــرا  آثـ
 يهـا   ط کـشت  يکودرمـا از محـ    ي تر يها  هي جدا يستيآنتاگون
PDA ،Malt Agar) MA ( وCzapekــه روش ــ  ب س و يدن
وه کشت متقابـل  ي از شDennis & Webster) (1971 وبستر

)Dual culture (ــار. ه شــداســتفاد ــ متقابــل هــر آث ک از ي
ک ي در قالب يماري و عامل بيياي و باکتري قارچيها هيجدا

در مطالعـات  .  با سه تکرار انجـام شـد       ي تصادف طرح کامالً 
متـر از     ميلـي  ۷  بـه قطـر    گـرده ، در هر تشتك، يك      يقارچ

 پتري  تشتکک حاشيهي در P. lingamروزه قارچ  ۷كشت 
ــرار داده شــد وســپس تــشتك ــه  ق مــدت دو روز در هــا ب

سپس در نقطـه  .  قرار گرفتندoC۱ ± ۲۵ انكوباتور با دماي 
 روزه قارچ ۷ پتري، از كشت  تشتکمقابل، در حاشيه ديگر 

هـا       تشتك  ديگري گذاشته شد و مجدداً     گردهآنتاگونيست،  
ــاي  ــاتور در دم ــه انکوب ــدند oC  ۱ ± ۲۵ب ــل ش  در . منتق

ـ مـار شـاهد در هـر        ي ت هاي پتري   تشتك ه يحاشـ ک از دو    ي
روزه قارچ   ۷متر از كشت      ميلي ۷  به قطر  گرده يك   تشتک،

P. lingam هاي پتري   با بازديد روزانه تشتك. قرار داده شد
و ثبت مشخصات ماكروسكوپي پرگنه قارچ آنتاگونيست و        

هـاي قـارچ       سـرعت رشـد، توانـايي جدايـه        مانندگر    ماريب
، P. lingamآنتاگونيـست در جلـوگيري از رشـد ميـسليوم    

ــه  ــشروي جدايـ ــرعت پيـ ــست روي   سـ ــاي آنتاگونيـ   هـ
  پــس از متوقـــف نمـــودن   P. lingamميــسليوم قـــارچ 

ــه    ــست روي پرگن ــارچ آنتاگوني ــپورزايي ق ــد آن و اس   رش
هـا ارزيـابي      عامل بيماري، قدرت آنتاگونيستي جدايه     قارچ
  .شد
ــرا   ــيب ــا ي بررس ــار يه ــستآث ــ جداي آنتاگوني ــا هي   يه

B. subtilisـ هـر  گر، ابتـدا   ماري بي رو ـ ک از جداي  يهـا  هي
 قطر پتـري بـه صـورت        يطور جداگانه در راستا    ه ب يباکتر

 ســاعت نگهــداري ۲۴پــس از . خطــي كــشت داده شــدند
 گـرده ، دو عـدد  oC ۱ ± ۲۵ها در انکوباتور با دماي     تشتك

متـر در حاشـيه     ميلي۷ به قطر P. lingamميسليومي  قارچ 
در   مجــدداًي پتــريهــا  تــشتک. تــشتك قــرار داده شــدند

پس از بـه  .  نگهداري شدندoC۱ ± ۲۵ انکوباتور در دماي 
پتـري شـاهد، شـعاع    تشتک   قارچ در    پرگنههم رسيدن دو    

 قارچ و فاصله بازدارندگي حاصل از تعامل بين قارچ     پرگنه
  . گيري شد و باكتري اندازه

هاي بـه دسـت آمـده از آزمـايش مـورد تجزيـه و              داده  
ــد وگــروه  ــرار گرفتن ــاري ق ــل آم ــا  ب تحلي ــا ب ــدي تيماره   ن

 صورت  %۵اي دانكن در سطح       استفاده از آزمون چند دامنه    
  .گرفت
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۲۴  

 بازدارنـدگي عوامـل آنتاگونيــست در   آثـار بررسـي  
  گلخانه
   بازدارنـدگي عوامـل آنتاگونيـست در گلخانـه          آثارارزيابي  

ــست   ــا آنتاگوني ــذر ب ــار ب ــه دو روش تيم ــپري  ب ــا و اس   ه
آنتاگونيست صورت  ي هوايي كلزا با عوامل      ها  اندامنمودن  
  . گرفت

  
   کلزا با عوامل آنتاگونيستهايتيمار کردن بذر

 بـا چهـار تکـرار    يش در قالب طرح کامالً تصادف  ين آزما يا
ـ هر واحـد آزما . ه آنتاگونيست اجرا شدي هر جدا  يبرا  يشي
 بود که در آن اثر      ون ماسه ستر  ي حاو يکيک گلدان پالست  ي
گـر بـر      مـار ي ب  از اثـر   يريه آنتاگونيست در جلوگ   يک جدا ي

  .  شدي بذر کلزا بررسيرو
، مطـابق آنچـه در قـسمت    P. lingam گندم با رهايبذ  

 بـذر  ۱۰تعداد  . گرديد گفته شد، آغشته     زايي  بيماريآزمون  
 يپراکنـده در هـر گلـدان محتـو    طور  هب فوماگندم آلوده به   
ــرده شــدونماســه ســتر ــرو ب ــس از .  ف ــپ ــه ي ــه ک ک هفت

ر گنـدم بـه داخـل ماسـه          قارچ از سطح بـذو     يها ميسليوم
ک بذر کلزا که با ي کرد، در مجاورت هر بذر گندم يشرويپ

آنتاگونيست آغشته شده بود، قـرار      ک عامل   يسوسپانسيون  
 ۱۰۶سوسپانـسيون   کلـزا بـا    هايآغشته کردن بذر  . داده شد 

 سـلول  ۱۰۸ و   ي قـارچ  يهـا   هي جدا يتر برا يل  يلياسپور در م  
ـ  جدايتر بـرا يل يلي در م  يباکتر ـ  باکتريهـا  هي  صـورت  يياي

ـ پوکلريدر محلـول ه ابتـدا   کلزا  هايبذر. گرفت م يت سـد ي
 شدند و پس از ي سطحيقه ضد عفوني دقپنجبه مدت % ۱۰

 و خـشک کـردن آنهـا، بـا          ونشستشو بـا آب مقطـر سـتر       
سـپس  . آنتاگونيـست آغـشته شـدند     سوسپانسيون عوامـل    

 خشک شدند و هـر  ون ستر ي کاغذ صاف  ي کلزا رو  هايبذر
ک بذر گندم آلوده در ماسه قـرار        يدر مجاورت   بذر آغشته   

ــايـــدر ا. گرفـــت ــش ين آزمـ ــار يتک يـ ــه مـ   شـــاهد بـ
 ي کلـزا  هاي بـذر  شـاهد مـار   ي در ت  .فوما در نظر گرفته شد    

 گندم آلوده به فومـا      ي شده در مجاورت دانه ها     يضدعفون
  .قرار داده شد

پس از گذشت دو هفته درصد بذور جوانه زده و تعداد   
 عوامل آنتاگونيست   تأثيرهاي سالم كه معرف ميزان       گياهچه

  نتـايج بـه دسـت آمـده     . دشـ روي عامل بيماري بود ثبـت      
   مــورد تفــسير %۵بــا اســتفاده از آزمــون دانكــن در ســطح 

  .قرار گرفت
  

ي هــوايي كلــزا بــا عوامــل هــا انــدامتيمــار کــردن 
  آنتاگونيست

 بـا چهـار تکـرار    يش در قالب طرح کامالً تصادف  ين آزما يا
 كلزا در هايابتدا بذر.  اجرا شدآنتاگونيسته ي هر جدايبرا

 ٢٥  oC ۳± يهاي محتوي ماسه در گلخانـه بـا دمـا    گلدان
 ٤-٦هـا بـه مرحلـه         بعد از رسـيدن گياهچـه     . كشت شدند 

 يها  برگي، ابتدا سوسپانسيون عوامل آنتاگونيست با غلظت      
هاي   با اسپورپاش بر روي گياهچه  يگفته شده در روش قبل    

 ها برگ ساعت که سطح ٢-٣بعد از حدود . ده شديا پاشكلز
 ١٠٦خشك شد، سوسپانـسيون عامـل بيمـاريزا بـا غلظـت       

هـاي كلـزا پاشـيده و         تر را بر روي گياهچه    يل  يلياسپور بر م  
هـاي پالسـتيكي      ها با اسـتفاده از كيـسه        سپس سطح گلدان  
ــا  اهچــهيمــار شــاهد، گيدر ت. پوشــانده شــدند هــا فقــط ب

پـس  .  شدندي اسپريماريور قارچ عامل ب ون اسپ يسوسپانس
هاي سالم و آلوده و       از گذشت دو هفته با شمارش گياهچه      

آزمـون  ) قـسمت الـف   (درصد آلودگي بر اساس آنچـه در        
عوامـل آنتاگونيـست    تـأثير  گفتـه شـد، ميـزان    زايي  بيماري

 با اسـتفاده از آزمـون       به دست آمده  نتايج  . مشخص گرديد 
  .دش ارزيابي %٥دانكن در سطح 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ...  کلزا بااهي عامل ساق سPhoma lingamكنترل بيولوژيك: کارانكه و هم پنجه

۲۵  

 يهـاي باكتريـايي و قـارچ        جدايـه  يي شناسـا  هاي  روش
  آنتاگونيست

هاي باكتريايي كه در آزمايشگاه و گلخانه به  شناسايي جدايه
هاي  عنوان عوامل آنتاگونيست برتر انتخاب شدند، با آزمون

آميزي گـرم، توليـد اندوسـپور،     رنگ توليد رنگ فلورسنت،    
 و ٤٥ oCمـاي  رشد غير هوازي در گلوكز مايع، رشـد در د      

ــدروليز ۷%، رشــد در نمــك طعــام  :٧/٥pHرشــد در ، هي
هاي مانيتول، زايلوز و آرابينـوز،        نشاسته، توليد اسيد از قند    

و ) et al. 2001)  Schaadو همكـاران شـاد   مطـابق روش 
، رشد هوازي )Suslow et al. 1982 (%۳حالليت در پتاس 
ــوازي   ــر ه ــاالز ) Hugh & Leifson 1953(و غي و كات

)Lelliott et al. 1966 (   ــصوصيات ــر خ ــي ب ــه مبتن ك
صورت باشند،  موفولوژيكي و بيوشيميايي سلول باكتري مي   

  . گرفت
هاي آنتاگونيست قارچي با اسـتفاده از         تشخيص جدايه   

و بـا در نظـر   ) Bisset 1991(كليـد تـشخيص تريكودرمـا    
هـايي از قبيــل ميـزان رشـد و مشخــصات     گـرفتن ويژگـي  

و اختصاصات ميكرومورفولـوژي آنهـا       پرگنهپي  وماكروسك
هاي كنيديوفور، كنيديوم،  شامل شكل، اندازه و ساير ويژگي

هـاي رشـد    هاي هوايي و ريـسه  فياليد، كالميدوسپور، ريسه 
  . يافته در محيط كشت صورت گرفت

  
   و بحثجيانت

   عامل بيمارييها هيجدا
ــه٢٠در ايــن بررســي در مجمــوع تعــداد   ــارچ از جداي    ق

P. lingam از طوقــه  (۱۷۰۲ و ۱۷۰۱هــاي  شــامل جدايــه
از  ( ۱۷۰۹ و  ۱۷۰۵،  )آوري شـده از جويبـار       كلزاهاي جمع 

 ۱۷۱۱،  )آوري شده از شهرستان قزوين      طوقه كلزاهاي جمع  
آوري شده از شهرستان  ي كلزاهاي جمعها برگاز  (۱۷۱۲و 

، ۱۷۲۱، ۱۷۲۰، ۱۷۱۹، ۱۷۱۷، ۱۷۱۶، ۱۷۱۵، )دزفـــــــول
 ۱۷۳۵ و   ۱۷۳۴،  ۱۷۳۲،  ۱۷۳۱،  ۱۷۳۰،  ۱۷۲۷،  ۱۷۲۳،  ۱۷۲۲

) وري شـده از شهرسـتان دزفـول      آ  از ساقه كلزاهاي جمـع    (
  .سازي شدند جدا

  
   آنتاگونيستيي و قارچي باكتريايها هيجدا

ــوع  ــايي  ۱۷در مجم ــه باكتري ، P1 ،P10 ،BC6 ،B7 جداي
B66  ،B67   و B68)       جداسازي شده از ريزوسفر بوته هاي

 و BE3 ،BC8 ،B24 ،B31 ،B39، )كلزاي شهرستان جويبار
B51)   ــزاي ــه هــاي كل جداســازي شــده از ريزوســفر بوت

جداسازي شده  (B70 و N4 ،P16 ،B69، )شهرستان دزفول
ه ي جدا۱۵و ) از ريزوسفر بوته هاي كلزاي شهرستان قزوين

، Tr.2901 ،Tr.2902 ،Tr.2903 ،Tr.2904 يقــــــــــارچ
Tr.2906 ،Tr.2910 ،Tr.2912 و Tr.2914 )  ــه از ناحيــــ

هـاي    ، جدايـه  )هاي كلـزا در منطقـه جويبـار         تهريزوسفر بو 
Tr.2905 ،Tr.2909 ،Tr.2911 و Tr.2913)  ــه از ناحيـــــ

هـاي    و جدايه ) هاي كلزا در شهرستان قزوين      ريزوسفر بوته 
Tr.2907 ،Tr.2908 و Tr.2915)   ــفر ــه ريزوســ از ناحيــ

  . به دست آمدند) هاي كلزا در شهرستان دزفول بوته
 

 بـر  Bacillus subtilis و  Trichoderma يها هي جداآثار
Phoma lingamدر آزمايشگاه   

ـ هاي باکتر  جدايه  BE3 ،B31 ،B66 ،B67 ،B68 ،B69 يياي
 كـشت  يهـا   كه در روش كشت متقابـل در محـيط         B70و  

PDA   و SEA متـر    ميلي۵ هاله بازدارندگي با شعاع بيش از
توليد نمودند، قدرت آنتاگونيستي بيشتري در برابـر قـارچ          

 يها  انجام آزمايشياري از خود نشان دادند و براعامل بيم
 بـراي آزمـون     NAمحيط كـشت    . شدنداي استفاده    گلخانه

ــاكتري ــوان آنتاگونيـــــستي بـــ ــل تـــ ــا در مقابـــ   هـــ
P. lingamروز، بـه  ۱۰را پس از گذشـت  ي مناسب نبود ز 
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  ۱۹-۳۰: ۱۳۹۰ سال / ۱شماره  / ۴۷جلد   /هاي گياهي بيماري

۲۶  

 روي ايــن محــيط، فاصــله P. lingamدليــل عــدم رشــد 
دار نداشـته و    عنـي بازدارندگي تيمارها با شاهد، اخـتالف م      

  ).۱جدول(تمام تيمارها در يگ گروه آماري قرار گرفتند 
ــي    ــاردر بررس ــه آث ــل جداي ــست    متقاب ــاي آنتاگوني ه
هـاي مـورد    ، از بـين جدايـه  P. lingamو قارچ کودرما يتر

ــه  ، Tr.2901 ،Tr.2903 ،Tr.2904هـــاي  بررســـي جدايـ
Tr.2910   و Tr.2913) هاي آمـاري      گروهa و b (    نـسبت بـه

 سرعت MA و PDAها در هر دو محيط كشت   جدايه ساير
 ايجاد شده توسـط آنهـا       پرگنهرشد باالتري داشته و شعاع      

متـر قـرار     ميلـي ۸۳ تـا  ۶/۴۷پس از هفت روز در محدوده      
 Tr.2901ها، دو جدايه    ن جدايه ياز بين ا  ). ۲ جدول(داشت  

 در هر دو محيط پس از متوقـف نمـودن رشـد      Tr.2910و  
بيماري شروع به پيشروي و كلنيزاسـيون        قارچ عامل    پرگنه

   نمودنـد كـه از ايـن لحـاظ     P. lingamهـاي قـارچ    ريـسه 
ــه ــه  Tr.2901 جدايـ ــا جدايـ ــسه بـ    ازTr.2910  در مقايـ

. سرعت پيـشروي و كلنيزاسـيون بـاالتري برخـوردار بـود           
 Tr.2901چنين پس از گذشت هفـت روز تنهـا جدايـه            هم

ــهموفــق بــه اســپورزايي روي     بيمــاري قــارچ عامــلپرگن
  .شده بود

  
   زايي بيماريهاي  ج آزمونينتا

 در هـر  P. lingam قـارچ  ۱۷۰۲نتايج نشان داد كه جدايـه  
 زيادي برخـوردار    زايي  بيماريش از قدرت    يآزماروش  سه  
 يها ها با دانه کردن گياهچه به طوري كه در روش آلوده. بود

ـ ا. ها آلـوده شـدند      گياهچه %۸۰گندم آلوده،    ـ ن جدا ي ه در  ي
 ميـسليومي،   گـرده  جدا شده بـا      يها  برگکردن     آلوده روش
جـاد کـرد و     يمتر ا    ميلي ۲۹ نكروزه با ميانگين قطر      يها  لكه

 نكروزه يها  در متن لكهومي عدد پيكنيد۶/۴به طور متوسط 
 جـدا شـده بـا    يهـا  بـرگ کـردن   در روش آلوده  . جاد شد يا

 نكروزه و كلروزه برگي و به طور   يها   قارچ، لكه  ياسپورها

ـ ا. جـاد شـد   ي در هر بـرگ ا     ومي عدد پيكنيد  ۳/۲سط  متو ن ي
 بـاالتري را نـسبت بـه سـاير     زايـي  بيمـاري ه قـدرت   يجدا

هاي مورد آزمـايش از خـود نـشان داد و بـه عنـوان           جدايه
هـاي     بـاال انتخـاب شـد و در تـست          زايي  بيماريجدايه با   

 بازدارندگي آثاراي به منظور بررسي       آزمايشگاهي و گلخانه  
  .نيست از آن استفاده شدعوامل آنتاگو

  
 در Phoma lingam ي عوامـل آنتاگونيـست رو  آثار

  گلخانه
 يمـار يدرصـد کـاهش ب      :تيمار کردن بذر با آنتاگونيست    

  : ست با استفاده از فرموليه آنتاگونيتوسط هر جدا
× ۱۰۰⁄ کـشت شـده در هـر گلـدان    يهـا  اهچهيتعداد کل گ 

ـ د سـالم در هـر گلـدان محاسـبه گر          يها اهچهيتعداد گ  . دي
ــاي باکتر ــتيماره ــداد   يياي ــانگين تع ــر مي ــاهد از نظ  و ش

را نـشان  )  ≥۰۵/۰P(داري  هاي سالم اختالف معني گياهچه
 درصد ۳/۴۳ با B70 درصد و ۸۰ با  B67هاي    جدايه. دادند

كاهش بيماري به ترتيب تيمارهاي موثر در كنترل بيمـاري          
 كـاهش % ۲۰ بـا كمتـر از    يياي باکتر يها  ساير جدايه . بودند

 جدول(داري را با شاهد نشان ندادند  بيماري اختالف معني
  ). ۱شكل و ۳

، Tr.2901 ،Tr.2903 ،Tr.2904ان پــنج جدايــه يــاز م  
Tr.2910 و Tr.2913ــراي تر مــار کــردن ي تيکودرمــا کــه ب

ـ    هايبذر ـ کـار رفتنـد، تنهـا جدا      ه   کلـزا ب ـ ثر، جداؤه مـ  ي ه ي
Tr.2901 ـ .  بود  هاي درصـد از بـذر  ۶/۵۶طـور متوسـط   ه ب

هاي عـاري از      زده و گياهچه    ه جوانه ين جدا يار شده با ا   ميت
 از  Trichoderma يها  ساير جدايه . وجود آوردند ه  عالئم ب 

نشان )  ≥۰۵/۰P( داري را با شاهد  اين لحاظ اختالف معني
  ).۱و شكل  ۲جدول (ندادند 
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  ...  کلزا بااهي عامل ساق سPhoma lingamكنترل بيولوژيك: کارانكه و هم پنجه

۲۷  

  SEA و NA ,PDA های کشت طيمح  درPhoma lingamد  از رشBacillus subtilisهاي   مقايسه ميانگين فاصله بازدارندگي جدايه.۱جدول 
Table 1. Mean comparison of inhibitory distance of Phoma lingam by Bacillus subtilis in PDA, NA and  SEA cultures 

تيمارها
(Treatments) 

PDA  
 (Inhibitory) بازدارندگي(Group)  ه گرو

NA  
  (Inhibitory) بازدارندگي(Group) گروه

SEA  
 (Inhibitory) بازدارندگي(Group)  گروه

 *f 0* a 25*  e 0 (Control)شاهد
P1 f 0  a 24.3  e  0  

BE3 c 14.5  a 23.33  c  8  
N4 f 0  a 26  e  2.16  

BC6 f 1.16  a 25.33  e  2  
B7 f 0  a 26 e  0  

BC8 f 1.33  a 23.66 e  0  
P10 f 1.66  a 24.66  e  1.5  
P16 f 0  a 26  e  0  
B24 f 0 a 25  e  0  
B31 cd 13.16  a 24.6  cd  6.83  
B39 f 0  a 26.3  e  2  
B51 f 0  a 26  e  1.83  
B66 d 12.66  a 24  cd 6.33  
B67 b 16.33  a 23.66  b 10  
B68 e 11.16 a 25  d  5.5  
B69 e 10.50  a 24  d  5.33  
B70 a 18.33  a 25  a 12  

  .داری ندارند  اختالف معنی٪۵ در سطح کسانيهای با حروف  گروه            (mm)متر  لیيم:  *
  

  PDA و MAهای کشت  طي در محTrichodermaهاي  جدايهپرگنه  ميانگين شعاع   مقايسه.۲جدول 
Table 2. Mean comparison of colony radius of Trichoderma isolates on MA and PDA cultures 

  PDA (Treatments) تيمارها
  (Group) گروه   Colony radius) (پرگنهشعاع 

MA  
 (Group) گروه   Colony radius) (پرگنهشعاع 

  30.6*  c  30*  c  (Control) شاهد
Tr.2901 83  a 81.3  a  
Tr.2902 31.3  c 32  c 
Tr.2903 51  b 51.6  b  
Tr.2904 52.6  b 51  b 
Tr.2905 30.6  c 31.6  c 
Tr.2906 31.6  c 32.3  c 
Tr.2907  31.3  c 33  c 
Tr.2008 31  c  32.3  c  
Tr.2909 31.3  c 32.3  c  
Tr.2910 55.6  b 53  b 
Tr.2911 30.6  c  31.6 c 
Tr.2912 31  c 31.3  c 
Tr.2913 53  b 50.3  b 
Tr.2914 31.3  c 33.3  c 
Tr.2915 31  c 31.6  c 

  .داری ندارند  اختالف معنی٪۵کسان در سطح يهای با حروف  گروه             mm)(متر  لیيم:  *
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  ۱۹-۳۰: ۱۳۹۰ سال / ۱شماره  / ۴۷جلد   /هاي گياهي بيماري

۲۸  

   در گلخانه تيمار کردن بذر روشکلزا با اهيدر كاهش بيماري ساق سBacillus subtilis و Trichoderma هاي ثير جدايهأ مقايسه ميانگين ت.۳ل جدو
Table 3. Mean comparison of antagonistic effects of Trichoderma and Bacillus subtilis isolates in reduction of rapeseed 

blackleg disease by treating seeds in greenhouse 
 

ها تيمار
(Treatments) 

گروه 
(Group) 

  زني جوانه%
(Germination%) 

  تيمار
(Treatments) 

  گروه
(Group) 

  زني جوانه%
(Germination%)  

BE3   c  13.33 Tr.2901  b 56.66  
B31 c 20 Tr.2903   c 13.33  
B66 c 16.66 Tr.2904  c 10  
B67 a 80 Tr.2910 c 16.66  
B68 c 16.66 Tr.2913 c  16.66  
B69  c 16.66  شاهد(control) c 10  
B70 b 43.33      

  .داری ندارند  اختالف معنی٪۵کسان در سطح يهای با حروف  گروه
  

  

  سياه كلزا  بيماري ساق در کنترلTrichoderma و Bacillus subtilisهاي  هاي هوايي کلزا با جدايه  تيمار بذر و اندامثيرأت .۱شكل 
Fig. 1. Effect of seed and aboveground treatments of rapeseed by antagonistic isolates of Bacillus subtilis and Trichoderma on 
rapeseed blackleg 
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  ...  کلزا بااهي عامل ساق سPhoma lingamكنترل بيولوژيك: کارانكه و هم پنجه

۲۹  

ي هـوايي كلـزا بـا عوامـل        هـا   انـدام تيمـار   ر  يثأج ت ينتا
   Phoma lingam  يآنتاگونيست رو

بيمـاري   آلوده بـه     يها کلزا يي هوا هاي  اندام يپاش  اسپوردر  
يچ يك ، هB. subtilisهاي  جدايه سوسپانسيونبا اه يساق س

 نبوده و از ايـن    يماري ب  قادر به كنترل   ي باکتر يها  از جدايه 
  مـشاهده  )  ≥۰۵/۰P(داري بـا شـاهد    لحاظ اختالف معنـي 

ــشد ــکل ( نـ ــب   ).۱شـ ــه ترتيـ    درصـــد ۶/۴۶ و ۶۰بـ
آلوده  P. lingam يبا اسپورهاابتدا  که يي کلزايها گياهچه
ــدند ــاش ــپس ب ــپورها  و س ــه ياس ــا جداي  و Tr.2901يه

Trichoderma Tr.2910  گونـه   چيهـ شـدند،   يپاشـ  اسپور
هـاي    ساير جدايـه  .  را نشان ندادند   يماريعالمت و نشانه ب   

بـا شـاهد   )  ≥۰۵/۰P(داري را  مورد استفاده، اختالف معني
  ). ۱شكل ( بودند تأثيريماري بي نشان نداده و در كنترل ب

  
  هاي آنتاگونيست شناسايي جدايه

 کــه هــم در يي فقــط آنهــاييايــ باکتريهــا هيــن جداياز بــ
 يا  گلخانـه  يهـا  شي و هم در آزمـا     يشگاهي آزما يا يبررس

داشتند مـورد   P. lingam از رشد ي خوبياثرات بازدارندگ
ميايي هاي بيوشي  پس از انجام آزمون   .  قرار گرفتند  ييشناسا

 B70 و B67هاي  جدايهو فيزيولوژيكي مشخص گرديد كه 
 در كنتـرل بيمـاري      يياي باکتر يها  كه نسبت به ساير جدايه    

هـايي هـستند      بيشتري را از خود بروز دادند، بـاكتري        تأثير
گرم مثبت و با قابليت توليد اندوسپور با موقعيت مركـزي،          

ت رشـد    ، با قابلي   :۷/۵pH و oC ۴۵قادر به رشد در حرارت    
 و رشد غيـر هـوازي در گلـوكز مـايع و         %۷در نمك طعام    

  همچنــين بــا قابلــت هيــدروليز نــشاسته و توليــد اســيد از 
ـ ا. قنـدهاي آرابينــوز، زايلـوز و مــانيتول   هـا بــا   ن ويژگــيي

ــه  ــصاصات گون مطابقــت داشــت  Bacillus subtilisاخت
)Schaad et al. 2001.( ــايي ــاشناس ــهري س ــاي   جداي ه

در کــــه  N4 وP1 ،P10 ، P16ملــــه از جباكتريــــايي 

 يدار ي معنـ يماري، اختالف کاهش ب  يا  گلخانه يها آزمايش
  . نداشتيتياهم را با شاهد نشان ندادند،

هاي مختلف جنس باسيلوس بـر      بازدارندگي گونه  تأثير  
ــاري ســاق   ــل بيم ــط   عام ــياه كلــزا توس  و لــسونيدن س

 دوراماراتنـام و فرنـا  ،  (Danielson et al. 2007)ناهمکـار 
2002) Ramarathnam & Fernando (ــدا و و  خاربنــ

نيز بـه اثبـات رسـيده    ) et al.1999) Kharbanda همكاران
 B. subtilis,هـاي بازدارنـدگي    تـرين مكانيـسم   مهم. است

ــد  ــات ض ــد تركيب ــارچي  تولي ــدق  Zwittermicin A مانن
)Ramarathnam & Fernando 2002(هــاي  ، و متابوليــت

، Bacilycin ،Iturin A ،Fengymycin بـه خـصوص    ثانويـه 
Bacillomycin و Mycobacillin   عنـــوان شـــده اســـت 

).(Schreiber et al. 1988 ي هوايي ها اندام در روش تيمار
 بوده و تأثير  هاي باكتريايي در كنترل بيماري بي كلزا، جدايه

داري را با شاهد نـشان ندادنـد كـه بـه نظـر             اختالف معني 
 مساعد نبـودن شـرايط محيطـي        ترين دليل آن   رسد مهم   مي
ي هوايي كلـزا    ها  اندامها روي     باكتري ي استقرار و بقا   يبرا

  . باشد
ــا كــه در ي ترTr.2910 و Tr.2901هــاي  جدايــه   کودرم

 مثبتـي داشـتند،   تأثيرآزمايشگاه و گلخانه در كنترل بيماري    
  طيمحـ  ع الرشد بـوده و چهـار روز پـس از کـشت در       يسر

MA ۲% ــاي ــر oC ۲۰ در دم ــه   قط ــا ب ــه آنه ــا ۷پرگن  ۹ ت
 امـا بـه   ،رنـگ بـوده     ها در ابتـدا بـي       پرگنه. متر رسيد   سانتي

محض اسپورزايي سفيد و سپس به تدريج سبز متمايل بـه           
سطح .  به سبز تيره تغيير رنگ دادندخاكستري شده و نهايتاً

ها  ريسه. ها به رنگ زرد روشن مشاهده گرديد   زيرين پرگنه 
 ميكرومتـر   ۲-۱۰و به عـرض     رنگ، داراي ديواره صاف       بي

كنيـديوفورها داراي   . بوده و كالميدوسپور تـشكيل ندادنـد      
 ۲-۳هـاي      به صورت دسته   انشعابات فراوان بوده و معموالً    

بـه  .  باز از محور اصلي منـشعب شـدند  تايي با زاويه نسبتاً   
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علت پهن بودن پايه نسبت به نوك كنيديوفور، شكل كلـي           
 نـشعابات اوليـه معمـوالً     ا. استكنيديوفور به صورت هرم     

 منشعب  انشعابات ثانويه را توليد نموده كه اينها نيز مجدداً        
 انشعابات به صورت جفتي و متقابل توليد معموالً. شوند مي
فياليدهاي تنگي شكل تـا آمپـولي شـكل بـوده و     . ندشو  يم

معموال به صورت جفتي در مقابل يكديگر تشكيل شـده و        
فيالوسـپورها  .  ميكرومتـر بـود    ۶-۱۲ × ۵/۲-۵/۳اندازه آنها   

ــا ديــواره  مــستطيلي تــا بيــضوي متمايــل بــه اســتوانه   اي ب
  صاف و به رنگ سبز روشـن تـا سـبز بـوده و انـدازه آنهـا       

  .  ميكرومتر بود۵-۱/۳ × ۳-۹/۱
 و  Tr.2901  ،Tr.2903  ،Tr.2904  ،Tr.2910 يها جدايه  

Tr.2913هـا از سـرعت    به ساير جدايـه   کودرما نسبتي تر
ــا  ــد ب ــا، دو    يالرش ــين آنه ــه از ب ــد ک ــوردار بودن ي برخ

 قادر بـه كلنيزاسـيون ميـسليوم        Tr.2910 و   Tr.2901جدايه
 عـالوه بـر   Tr.2901جدايـه .  نيـز بودنـد  P. lingamقـارچ  

 پس از يـك     ،Tr.2910سرعت كلنيزاسيون باالتر نسبت به      
  . هفته موفق به اسپورزايي روي پرگنه بيمارگر نيز گرديد

هـاي    و قـارچ Leptosphaera maculansكشت متقابل   
، Trichoderma viride ماننـــدالرشـــد ديگـــري  ســـريع

Aspergillus sp.   وSordaria sp.  در محيط كشتPDA 
 آنتاگونيستي اين   تأثيرمويد  ) Naseri (2006 ي ناصر توسط
ها بر روي عامل بيمـاري سـاق سـياه کلـزا بـوده، بـه           قارچ
حـل اوليـه دچـار    در مرا L. maculansاي كـه پرگنـه    گونه

هاي مذكور   وسيله پرگنه قارچ  ه  توقف رشد شده و سپس ب     
  . شود به سرعت پوشانده مي

 و Tr.2901هاي   ي هوايي جدايه  ها  اندامدر روش تيمار      
Tr.2910   ــودن ــا دارا ب ــب ب ــه ترتي ــد ۶/۴۶ و ۶۰ ب  درص
 را در كنتـرل بيمــاري  تـأثير هـاي سـالم بيــشترين    گياهچـه 
هـاي تريكودرمـا در گلخانـه و     روش كاربرد گونـه  . داشتند

مزرعه حايز اهميت بوده و اين مسئله در قـدرت و مـدت             
بـه عنـوان    .  گذار اسـت   تأثيرپايداري اين عوامل در خاك      

ــاري     ــام تج ــا ن ــستي ب ــرآورده زي ــك ف ــصرف ي ــال، م مث
 اســپورهاي قــارچ يكــه دارا) ®Supresivit(سوپرســيويت 

Trichoderma harzianum  لو كود  گرم در هركي۵به ميزان
 را P. lingamهاي ناشـي از    برگي معدني است، شدت لكه

 درصـد كـاهش مـي دهـد         ۱۰در كلزا در شرايط مزرعه تا       
)Hysek et al. 2002 .( ــات ــتحقيق ــاران نقيس   و همک

007)   (Singh et al. کودرمـا  يان داد كه هنگامي كـه تر نش
ت آن ي روز جمع۳۰ تكثير شود پس از ي چايها برگروي 

 (cfu/g) دکننـده پرگنـه در هـر گـرم    يواحد تول ۸  ×۱۰۸ به
 روز ۲۱۰رسد و استقرار و پايداري آن از زمان كـاربرد،       يم

استفاده از عوامل آنتاگونيست قـارچي، زمينـه        . خواهد بود 
اگر چـه  . ستمناسبي براي مديريت بيماري ساق سياه كلزا      

براي اين منظـور الزم اسـت كـه تحقيقـات در خـصوص              
 آنهـا در  يي مناسب براي اين عوامل و بقاشرايط اكولوژيك 

چنين نحـوه كـاربرد آنهـا در     ي هوايي و همها اندامخاك و  
  .سطح مزرعه ادامه يابد

  
  منابع

  . مراجعه شوديسيمتن انگل) 5-3(جهت مالحظه به صفحات 
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